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Zapraszamy do lektury energetycznego podsumowania dnia!

Rozmywanie prawa, czyli o kolejnych poprawkach do ustawy Prawo Wodne
[KOMENTARZ]
Prezydent Andrzej Duda 1 sierpnia podpisał nowelizację ustawy Prawo Wodne,
mającą uprościć trudności administracyjne powstałe wraz z wejściem życiem tej
ustawy 1 stycznia 2018 roku. Jest to już 4 nowelizacja aktu prawnego, który przez
przedstawicieli sektora przemysłu chemicznego postrzegana jest nawet jako
największe zagrożenie dla konkurencyjności branży. Czy najnowsza zmiana oddala
to zagrożenie?
Okręt nazistów zagraża polskim plażom. Ekolodzy: to tykająca bomba
środowiskowa [KOMENTARZ]
Ekolodzy ostrzegają: na dnie Zatoki Gdańskiej spoczywa wrak niemieckiego okrętu,
który może być źródłem ogromnej katastrofy środowiskowej. Tankowiec t/s
Franken, zatopiony przez Sowietów w 1945 roku, wciąż skrywa w swoich
ładowniach miliony litrów paliwa. Jeśli dojdzie do jego wycieku, skażone zostaną
dziesiątki kilometrów polskich plaż, a zagładzie ulegną siedliska chronionych
gatunków. Tymczasem, eksperci twierdzą, że wrak może wkrótce zawalić się pod
własnym ciężarem.
Rozwój niezrównoważony. Jak KE może spowolnić polską transformację
energetyczną
8 marca 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą systemu
ﬁnansowania, który ma wspierać Unię Europejską w zrównoważonym rozwoju oraz
w jej dążeniach do ochrony klimatu. Nowe podejście UE do kwestii środowiskowych
przejawia się m.in. poprzez podniesienie wymogów dla „zielonych” inwestycji.
Tego rodzaju zmiany mogą znacznie podwyższyć koszty polskiej transformacji
energetycznej, a w konsekwencji – istotnie ją spowolnić.

ABW: zatrzymania ws. wyłudzenia VAT przy obrocie ogniwami fotowoltaicznymi
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała kolejną osobę w śledztwie
dotyczącym wyłudzenia podatku VAT przy obrocie ogniwami fotowoltaicznymi dowiedziała się we wtorek PAP. Według nieoﬁcjalnych informacji PAP, to
współwłaściciel ﬁrmy wykorzystywanej do przestępstwa.
Rynki ropy stabilne po pierwszych sankcjach USA na Iran
Ceny ropy naftowej w Nowym Jorku i Londynie utrzymują się na stabilnym
poziomie, po wzrostach w poniedziałek o niecały 1 proc. USA wcielił w życie
pierwszą transzę sankcji na Iran.
Na ulice Wiednia wyjadą bezzałogowe elektryczne autobusy
W wiedeńskiej dzielnicy Seestadt Aspern dwa bezzałogowe, elektryczne autobusy
przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, Wiener Linien, pomyślnie przeszły
pierwszą próbną jazdę z pasażerami na pokładzie. Wiosną 2019 r. planowane jest
uruchomienie regularnej linii obsługiwanej przez autonomiczne autobusy.
Brytyjczycy inwestują w izraelskie oprogramowanie dla elektromobilności
Brytyjska ﬁrma energetyczna Centrica zainwestowała w Driivz, izraelski start-up
pracujący nad oprogramowaniem wspomagającym ładowanie samochodów
elektrycznych - poinformowano w poniedziałek. Nie ujawniono jednak szczegółów
inwestycji.
UE: koncerny motoryzacyjne zagrożone karami za nadmierne emisje spalin
Europejscy producenci motoryzacyjni tacy jak Renault czy Mercedes-Benz powinni
liczyć się z wysokimi karami ﬁnansowymi jeśli nie dostosują się do wchodzących w
życie od 2020 roku nowych unijnych norm emisji spalin - wynika z analizy ﬁrmy IHS
Markit.

